
Danska 7. bekkur 

Kennsluáætlun vor 2020 

Kennari: Rósa Kristín Bjarnadóttir 

 

 

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 Annað                         

6.-10. janúar 

 

Þrettándinn 

 Heimilið  Unnið með verkefni tengd heimilinu 
Bætt við orðaforða, lesskilningur 
þjálfaður, tjáningu og málfræði 
fléttað inn í 

Start lesbók  bls 28-29 
Start vinnubók bls 52-56 
Verkefnamappa 

 

13.-17. janúar 

Heimilið Unnið með verkefni tengd heimilinu 
Bætt við orðaforða, 
lesskilningur þjálfaður, 
tjáningu og málfræði flettað 
inn í 

Start lesbók  bls 30-31 
Start vinnubók bls 57-58 
Verkefnamappa 

 

20-.24. jan 

24. bóndadagur 

Heimilið Unnið með verkefni tengd heimilinu 
Bætt við orðaforða, 
lesskilningur þjálfaður, 
tjáningu og málfræði flettað 
inn í 

Start lesbók  bls 32-34 
Start vinnubók bls 59-66 
Verkefnamappa 

 
 

27.-31.jan 

30.Samskiptadagur 

 
Þemaverkefni 

Nemendur vinna saman í paravinnu 
og gera plakat af heimili  
 

Efni frá kennara  
 
 



3.-7. febrúar 

 

  
Þemaverkefni 

Nemendur vinna saman í 
paravinnu og gera plakat af 
heimili 

Efni frá kennara Skil á þemaverkefni 

10.-14. febrúar 
Námsleikir/uppbrot Nemendur fara í námsleiki 

Bætt við orðaforða og tjáningu 
flettað inn í 

Efni frá kennara  

17.-21. febrúar 

(3 kennsludagar) 

17 og 18 Vetrarfrí 

23. konudagur 

Dönsk kvikmynd Kvikmynd sýnd og verkefni tengd 
myndinni unnin 

 

  

24.-28. febrúar 

26.öskudagur 

Afmæli Unnið með verkefni tengd afmæli 
Bætt við orðaforða, lesskilningur 
þjálfaður, tjáningu og málfræði 
flettað inn í 

Start lesbók bls 36-40 
Vinnubók bls 68-75 
Verkefnamappa  

 

2.-6. mars 

 

Afmælið Unnið með verkefni tengd afmæli 
Bætt við orðaforða, lesskilningur 
þjálfaður, tjáningu og málfræði 
flettað inn í 

Start lesbók bls 36-40 
Vinnubók bls 68-75 
Verkefnamappa 

 

9.-13. mars  

 

Frágangur vinnubókar Nemendur vinna að því að klára öll 
verkefni í vinnubók 

Start vinnubók Könnun úr seinni hlua START 
bókarinnar. 

 

16.-20. mars Hlustun Nemendur hlusta á og vinna 
hlustunarverkefni 

Start vinnubók  Skil á vinnubók 

23.-27. mars 

 

Námsleikir/uppbrot Nemendur fara í námsleiki 
Bætt við orðaforða og tjáningu 
flettað inn í 

Efni frá kennara  



30.mars-3.apríl 

3. árshátíð skólans 

Páskar Nemendur vinna verkefni tengd 
páskahátíðinni og læra um danskar 
páskahefðir 
Bætt við orðaforða, lesskilningur 
þjálfaður, tjáningu og málfræði 
flettað inn í 

Efni frá kennara 
Verkefnamappa 

 

6.-13. apríl 

 

 P á s k a l e y f i 

14.-17. apríl 

(4 kennsludagar) 

Smásaga Smásaga er lesin og þýdd og 
verkefni tengd henni unnin 
Bætt við orðaforða, lesskilningur 
þjálfaður, tjáningu og málfræði 
flettað inn í 

Lesskilningshefti o.fl. frá kennara 
 

 

20.-24. apríl 

(4 kennsludagar) 

23. sumardagurinn 

fyrsti 

Smásaga Smásaga er lesin og þýdd og 
verkefni tengd henni unnin 
Bætt við orðaforða, lesskilningur 
þjálfaður, tjáningu og málfræði 
flettað inn í 

Lesskilningshefti o.fl. frá kennara 
 

 

27.apríl-1. maí 

(1 kennsludagur) 

28.Mörtuganga 

29.apríl-30. apríl 

starfsdagar 

 

Ný lesbók og vinnubók 

Smart 

Veröld dýranna 

Unnið með verkefni tengd 
dýrunum. 
Bætt við orðaforða, lesskilningur 
þjálfaður, tjáningu og málfræði 
fléttað inn í 

Lesbók bls 1-16 
Vinnubók bls 3-32 
Verkefnamappa 

 



4-8. maí 

Sumarið Nemendur læra orð tengd sumrinu 
Bætt við orðaforða, lesskilningur 
þjálfaður, tjáningu og málfræði 
flettað inn í 

Efni frá kennara  

      11.-15. maí 

(3 kennsludagar) 

12.samskiptadagur 

 

Ný lesbók og vinnubók 

Smart 

Veröld dýranna 

Unnið með verkefni tengd 
dýrunum. 
Bætt við orðaforða, lesskilningur 
þjálfaður, tjáningu og málfræði 
fléttað inn í 

Lesbók bls 1-16 
Vinnubók bls 3-32 
Verkefnamappa 

 

18.-22. maí 

(4.kennsludagar) 

21.Uppstigningar-

dagur 

Ný lesbók og vinnubók 

Smart 

Veröld dýranna 

Unnið með verkefni tengd 
dýrunum. 
Bætt við orðaforða, lesskilningur 

þjálfaður, tjáningu og málfræði 

fléttað inn í 

Lesbók bls 1-16 
Vinnubók bls 3-32 
Verkefnamappa 

 

25.-29. maí 

Útikennsla Verkefni og leikir utandyra 
Bætt við orðaforða og tjáningu 

flettað inn í 

Efni frá kennara  

 

Kennsluáætlun þessi tekur mið af hæfniviðmiðum sem fram koma í Aðalnámskrá Grunnskóla og skólanámskrá 

Grunnskóla Grindavíkur 

Námsmat byggir á eftirfarandi þáttum 

 Kannanir 

 Virkni  



 Verkefnamappa 

 Vinnubók 

Sjá hæfnikort á Mentor 

Lykilhæfni er hluti af námsmati sem afhent er við annarlok. 

 

 

Kennsluáætlun þessi er birt með fyrirvara um breytingar 

 

 

 


